
 Informacja z otwarcia ofert

złożonych  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego na usługi kontroli, utrzymania, naprawy i konserwa-
cji wyposażenia placów zabaw i siłowni zewnętrznych oraz urządzeń gimnastycznych nale-
żących do Gminy Lublin- 2 części (II rejony).

1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert została podana kwota, jaką Zamawiający za-
mierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj.: 
część I- 1 196 398,15 zł
część II- 1 251 553,52 zł.        

2. W wyznaczonym terminie, tj. do dnia  12.01.2021 r. do godz. 11:00 w przedmiotowym
postępowaniu wpłynęły następujące oferty.

CZEŚĆ I

Numer
oferty

Firma (nazwa) lub nazwi-
sko 

oraz adres wykonawcy

Cena ofertowa w
zł brutto 

Czas wykonywa-
nia oczyszczania

placów zabaw i si-
łowni zewnętrz-

nych 

Czas wykonywa-
nia codziennej

kontroli regularnej

3.

Architektura Zieleni
Hortus

Radosław 
Ciołek-Poniatowski

ul. Franciszka 
Stefczyka 38
20-151 Lublin

2 028 644,60 na godz. 9.00 na godz 9.00

CZEŚĆ II

Numer
oferty

Firma (nazwa) lub nazwi-
sko 

oraz adres wykonawcy

Cena ofertowa w
zł brutto 

Czas wykonywa-
nia oczyszczania

placów zabaw i si-
łowni zewnętrz-

nych 

Czas wykonywa-
nia codziennej

kontroli regularnej

1.

Miejska Korporacja Ko-
munikacyjna Sp.zo.o.

ul. Głuska 6
20-439 Lublin

1 997 310,67 zł na godz. 9.00 na godz. 9.00

2.

Garden Designers 
Derkacz i Wspólnicy

Sp.j.
ul. Żmigród 5
20-110 Lublin

2 460 164,69 zł na godz. 10.00 na godz. 10.00

Jednocześnie uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia
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2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.  z 2019 r. Poz. 1843 ze zm.) Wykonawca,
w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej przedmiotowej informacji winien
przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złoże-
niem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wyko-
nawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Zgodnie  z  pkt  6.2.2.  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia  powyższe
oświadczenie sporządza się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpi-
sem elektronicznym.

Powyższy dokument należy złożyć za pośrednictwem Formularza do komunika-
cji jako załącznik.
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